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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 / 2563 

วันพฤหัสบบดทีี่  30 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  4 (ผ่านระบบ Zoom) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

……………………………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม  

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดำรงรักษ ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กยุบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางเบ็ญจวรรณ ยอดเชื้อ    แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรทีอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางจันทิรา โกมล   หัวหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
31. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
34. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นางปิยาพร    อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้  

1. ผลงานการข้ึนทะเบียนจ่ายตรงสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอ
กุยบุรีผลงาน 100 เปอร์เซ็นต์  

2. แจ้งทาง รพ.สต. การทำ  New  Normal รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นปกติรูปแบบใหม่ เช่น การ
กระจายผู้ป่วย NCD  ไปรับบริการที่ รพ.สต.ในรายที่ไม่มีปัญหาแต่ยังคงต้องดูแลต่อเนื่อง และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมาย คือ ปรับคนที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ให้ป่วย และคนที่ป่วย
แล้วให้เป็นคนปกติมากที่สุด  ผลคือ 1. คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น  2. ภาระงานลดลง      
3. เงิน uc ลดลง  และ ๔. เงินงบประมาณราชการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง   

3.  Day Care เริ่มต้นทำทีละ 5-๑๐ ราย แล้วค่อยขยาย 

                     ๔.   การคลายล็อก COVID- 19  และสร้าง New Normal มาตรฐานใหม่ในการทำงาน                                             

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบด ี31 มีนาคม  2563 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

วางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่ 2/2563  วัน อังคารที ่31 มีนาคม  2563 มีทั้งหมด  
15 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือ 
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว กรณีมีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง 
ฝ่ายเลขานุการทราบและดำเนินการต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 

       - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 

นายคมสัน  ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการ    
                    งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560 - ปี 2562 และงบลงทุน ปี 2563 ดังนี้ 

- ปี 2560 รพ.บางสะพาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน 
16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค. 2560 วงเงิน 165,700,000 บาท  

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 15,926,400 15,926,400 0 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 2,018,516 - 2,018,516 
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 
(จัดสรรพลางก่อน) 8,152,500 - 8,152,500 

 

สถานะ  หยุดงานก่อสร้างตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อ 13 มี.ค.2562   
ความก้าวหน้า กระทรวงอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
โดยไม่เพ่ิมวงเงิน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563  แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2563  
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแนบท้ายสัญญา 

- ปี 2562 มี ๙ รายการ  
สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ คงเหลือ  1 รายการ เป็นอาคารสถานีอนามัยของ 
รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด วงเงิน 2,932,600  ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 5 งวดงาน เริ่ม 30 ก.ค.
2562 สิ้นสุด 25 พ.ค. 2563   

  ความก้าวหน้า เบิกเงินงวดที่ 1 แล้ว กำลังดำเนินการงวดงานที่ 2-3 ผลงานไม่เป็นไปตามงวดงาน 

  - ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบผูกพันปี 2563-2564) จำนวน  2 รายการ  
  1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน 1 หลัง  วงเงิน  104,510,000 บาท  
ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้างฯ ผ่าน นพ.สสจ. เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต่อไป สำหรับรายงาน EIA ซ่ึงใช้เงินบริจาคจัดทำสัญญา 1 ก.พ.2563 – 31 พ.ค.2563 ผู้รับ 
จ้างอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล 

      2. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ  วงเงิน  23,000,800 บาท 
  ความก้าวหน้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 

- ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบปเีดียว ปี 2563)  
  1. บ้านพัก ระดับ 5 –6 จำนวน 9 รายการ หลังละ 1,159,400 บาท 

  ความก้าวหน้า  ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และทำสัญญาต่อไป จำนวน 6 หลัง  
  ได้แก่ (1) รพ.สต.นิคมฯ กม.12   (2) สถานีอนามัยเฉลิมฯ กม.5  (3) สสอ.ทับสะแก  
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  (4) รพ.สต.บางเจริญ  (5) รพ.สต.เขาล้าน  และ (6) สสอ.บางสะพานน้อย ส่วนอีก 3 หลังที ่
  เหลือ ได้แก่ (1) รพ.สต.ห้วยแสลงพันธ์  (2) รพ.สต.ศิลาลอย  และ (3) สสอ.หัวหิน ยกเลิกการจัด 
  จ้าง เนื่องจากเสนอราคาเกินราคากลาง ต่อรองราคาแล้ว ยืนยันราคาเสนอเดิม  
     ๒. บ้านพัก ระดับ 7 – 8 จำนวน  4 รายการ หลังละ 1,218,700 บาท  
  ความก้าวหน้า ไดผู้้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ และทำสัญญาต่อไป จำนวน 4 หลัง  
  ได้แก ่(1) สสอ.สามร้อยยอด  (2) สสอ.เมืองประจวบฯ  (3) สสอ.ทับสะแก และ (4) สสอ.ปราณบุรี 

  - ปี 2563 ครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding  
   1. ครุภัณฑก์ารแพทย์ จำนวน 6 รายการ เสนอรวมแต่แยกรายการ ดังนี้ 
         (1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร  
  รพ.สามร้อยยอด  1 เครื่อง  
       (2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร   
  รพ.กุยบุรี 1 เครื่อง 
       (3) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร  
    รพ.ปราณบุรี 1 เครื่อง 
       (4) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 
     และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน 1 เครื่อง 
       (5) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  รพ.บางสะพาน 1 เตียง 
       (6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี  
  รพ.บางสะพาน 1 ชุด 
      ความก้าวหน้า ประกาศจัดซื้อ 28 – 30 เมษายน 2563  เสนอราคา 1 พฤษภาคม 2563 

  2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  
       (1) เครือ่งกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ รพ.ปราณบุรี 1 เครือ่ง  
  ความก้าวหน้า  แจ้งทำสัญญา รอผู้ชนะเข้าทำสัญญา 

  - ปี 2563 ครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    1. ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  
       (1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 
  3 เครื่อง ของ  รพ.สต.บ้านหนองแก รพ.สต.บ้านหนองยายเอม และ รพ.สต.บ้านดอนซอ  
       (2) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืน จอแสดงผล และระบบ 
  สัญญาณเตือน ของ รพ.สต.บ้านหนองยายเอม 1 เครื่อง 
     ความก้าวหน้า ทั้ง 2 รายการอยู่ระหว่างผู้ขายเข้าทำสัญญา 30 เมษายน 2563 

    2.  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2 รายการ  
       (1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อ 
  นาที  จำนวน 2 เครื่อง ของ สสจ.ปข และ สสอ.บางสะพาน  
       ความก้าวหน้า  เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  
       (2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง  
  ของ  สสจ.ปข   
       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ 
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   3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  
      (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
  จำนวน 10 เครื่อง ของ สสจ.ปข 
      (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ของ  สสจ.ปข  
        ความก้าวหน้า ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว  29 เมษายน 2563 

  - ปี 2563  ครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม) 
   1. ครภุัณฑ์การแพทย์  จำนวน 6 รายการ  

      (1) ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II  จำนวน 2 เครื่อง ของ รพ.กุยบุรี  
  และ รพ.ทับสะแก 

      (2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  รพ.สามร้อยยอด  1 คัน  
      ความก้าวหน้า ทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามสัญญา 

  - งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563   
    1. งานก่อสร้าง 1 รายการ อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา และห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น  
  พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร 1 หลัง 
  ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบราคากลาง 

    2. ครภุัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
       (1) หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดกลืน3มิติ ( Probe TEE) 
       (2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง 
      ความก้าวหน้า  ได้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว ส่งมอบของวันที่ 28 มิถุนายน 2563 

  - งบลงทุน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563  
    1. ครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
       (1) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์  แบบคมชัดสูง  1 ชุด  
       (2) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  1 เครื่อง 
       (3) กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง  1 ชุด 
       (4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ 1 ชุด 
       (5) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 
  ความก้าวหน้า ลงนามในสัญญาแล้วทกุรายการ รอผู้ขายส่งมอบ     
ประธาน  ส่งมอบของแล้วให้รีบเบิกจ่าย 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 และ ปี 2562 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
- รพ.บางสะพาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,860,000 บาท  

ระดับหน่วยบริการ                                       
๑. เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 บาท 
ระดับเขต  

  ๑. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ วงเงิน 1,340,000 บาท      
  ๒. เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 บาท 

ขั้นตอน:  ตรวจรับ 29 เม.ย.63  คาดว่าจะเบิกจ่าย 7 พ.ค. 63 
 

ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
1. รพ.หัวหิน  จำนวน 2 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม  2,957,000.- บาท  
    (1) อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 2,320,000 

               (ค่าเสื่อม 2,000,000 สมทบ 320,000)  
 ขัน้ตอน : รอส่งมอบ(ครบกำหนด 9 ก.ค.63) 
    (2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  957,000. บาท  
          ขั้นตอน :  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  
2. รพ.สามร้อยยอด จำนวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม  1,480,000 บาท 
    (๑) ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา 1,480,000 บาท                               
         (ค่าเสื่อม 1,400,000 บาท สมทบ 80,000 บาท ) 2 งวดงาน สิ้นสุด 5 มิ.ย. ๒๕63   

ขั้นตอน  ก่อสร้างงวดที่ 2 ดำเนินการตามสัญญา 
3. รพ.บางสะพาน  จำนวน  12 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 5,885,869.90 บาท   
    (1) เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า800 MA แบบแขวนเพดาน 1,900,000 บาท  
 ขั้นตอน :  รอส่งมอบ ครบกำหนดส่งมอบ 27 พ.ค.63 
    (2) ปรับปรุงรางระบายน้ำในรพ.   354,000 บาท   
    (3) ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายภายในรพ.  230,000 บาท   
    (4) ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ. 280,000.- (งบค่าเสื่อม 279,469.90,  สมทบ 530.10)                          
    (5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 764,905.07 บาท 
 ขั้นตอน  รายการที่ 2 – 5 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
    (6) ปรับปรุงป.ถนนคสล.ภายในรพ.     330,000 บาท 
    (7) ปรับปรุงลานจอดรถภายในรพ.     500,000 บาท  
 ขัน้ตอน  รายการที่ 6-7 ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย   
    (8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 800,000 บาท 
 ขั้นตอน :  รอส่งมอบ  
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     (9) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ  รพ.สต.ธงชัย  170,000 บาท  
  ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง   
     (10) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ  รพ.สต.บ้านหนองตาจา่ 25,000 บาท 
     (11) ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า 35,000 บาท 
     (12) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำผู้รับบริการ รพ.สต.บา้นถ้ำคีรีวงศ์ 30,000 บาท 
     (13) ปรบัปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด และพ้ืนด้านข้าง รพ.สต. รพ.สต.บ้านทองมงคล   

    120,000 บาท 
 ขั้นตอน : รายการที่ 10 – 13 อยู่ระหว่างเบิกจา่ย 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1) รพ.บางสะพานน้อย จำนวน  1 รายการ  
     (๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700 บาท  
   ขัน้ตอน   ร่างประกวดราคา 
2) รพ.บางสะพาน  จำนวน 1 รายการ  
     (1) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลกัซ์หลอดแอลอีดี 1,450,000 บาท 

ขั้นตอน :  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก e-bidding รวมแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
            ปัจจุบันอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด 
   ราคา  
  - ปี 2563 

  - รายงานการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 
วงเงินทั้งสิ้น 50,522,450.02 บาท  

หน่วยบริการ 10-วงเงิน
ระดับเขต 

20-วงเงินระดับ
จังหวัด 

70-วงเงินหน่วย
บริการ

สังกัดสป.สธ. 

ผลรวมทั้งหมด 

10737-รพ.ประจวบครีีขันธ ์   1,998,100.00 7,686,112.23 9,684,212.23 

11315-รพ.กุยบุร ี   1,048,700.00 2,003,466.34 3,052,166.34 

11316-รพ.ทับสะแก 2,526,122.49 1,057,690.00 2,685,422.15 6,269,234.64 

11317-รพ.บางสะพาน   1,000,000.00 5,394,052.72 6,394,052.72 

11318-รพ.บางสะพานน้อย 2,526,122.50 1,000,000.00 1,891,074.67 5,417,197.17 

11319-รพ.ปราณบุร ี   1,000,000.00 2,951,420.65 3,951,420.65 

11320-รพ.หัวหิน   1,000,000.00 9,900,951.70 10,900,951.70 

11321-รพ.สามร้อยยอด   2,000,000.00 2,853,214.57 4,853,214.57 

ผลรวมทั้งหมด 5,052,244.99 10,104,490.00 35,365,715.03 50,522,450.02 
สปสช.โอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ เมื่อ  31 มี.ค.63 
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  - ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 

 

อำเภอ วิธี E -bidding เฉพาะเจาะจง 
ขอเปลี่ยนแปลง

รายการ รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 28 9,900,952 31 1,000,000   59 10,900,952 
ปราณบุรี   21 3,089,501 5 861,920 26 3,951,421 
สามร้อยยอด 2 2,498,115 10 2,355,100   12 4,853,215 
กุยบุรี 10 1,819,038 16 1,233,128   26 3,052,166 
เมืองฯ 69 4,990,900 16 3,413,312 1 1,280,000 86 9,684,212 
ทับสะแก 22 3,995,258 39 2,273,977   61 6,269,235 
บางสะพาน 2 3,800,000 13 2,594,053   15 6,394,053 
บางสะพานน้อย 10 3,154,000 31 2,014,075 1 249,123 42 5,417,197 
รวม 143 30,158,262 177 17,973,146 7 2,391,043 327 50,522,450 

  มีขอเปลี่ยนแปลงรายการ 3 แห่ง ดังนี้ 
(1) รพ.ปราณบุรี รายการซ่อมแซมปรับปรุง  ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบแปลน คาดว่าสัปดาห์

หน้าน่าจะเสร็จ 
(2) รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รายการรถยนต์  รอเข้า อปสข.เดือน มิ.ย.2563 
(3) รพ.บางสะพานน้อย รายการคอมพิวเตอร์ จัดสรรระดับเขต  ขอเข้าคณะกรรมการเขต และ 

อปสข. 
 

  - ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  
  ภาพรวมจังหวัด 

อำเภอ 

ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่งรัดดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ลงนามในสัญญา/ส่งมอบ/

เบิกจ่าย 
รวมทัง้สิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 28 9,900,952 - - 31 1,000,000 59 10,900,952 

ปราณบุรี 22 3,059,883 - - 4 891,538 26 3,951,421 

สามร้อยยอด 10 4,353,215 - - 2 500,000 12 4,853,215 

กุยบุรี 2 797,700 - - 24 2,254,466 26 3,052,166 

เมืองฯ 66 3,395,900 - - 20 6,288,312 86 9,684,212 

ทับสะแก 0 - 13 3,495,558 48 2,773,677 61 6,269,235 

บางสะพาน 2 425,000 2 3,800,000 11 2,169,053 15 6,394,053 
บางสะพานน้อย 16 3,187,413 7 795,000 19 1,434,785 42 5,417,197 

รวม 146 25,120,061 22 8,090,558 159 17,311,831 327 50,522,450 
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  - ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
 

อำเภอ 

E - bidding 

เร่งรัดดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ลงนามในสัญญา/ส่ง

มอบ/เบิกจ่าย รวมทัง้สิ้น 
รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

หัวหิน 28 9,900,952     28 9,900,952 
ปราณบุรี         
สามร้อยยอด 2 2,498,115     2 2,498,115 
กุยบุรี 1 596,000   9 1,223,038 10 1,819,038 
เมืองฯ 64 2,045,900   5 2,945,000 69 4,990,900 
ทับสะแก   13 3,495,558 9 499,700 22 3,995,258 
บางสะพาน   2 3,800,000   2 3,800,000 
บางสะพาน
น้อย 1 2,109,000 7 795,000 2 250,000 10 3,154,000 

รวม 96 17,149,966 22 8,090,558 25 4,917,738 143 30,158,262 
   

  - ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

อำเภอ 

เฉพาะเจาะจง 

เร่งรัดดำเนินการ 
จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/ส่งมอบ/

เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  
รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

หัวหิน   31 1,000,000  31         1,000,000  
ปราณบุรี 17 2,197,963  4 891,538  21         3,089,501  
สามร้อยยอด 8 1,855,100  2 500,000  10         2,355,100  
กุยบุรี 1 201,700  15 1,031,428  16         1,233,128  
เมืองฯ 1 70,000  15 3,343,312  16         3,413,312  
ทับสะแก   39 2,273,977  39         2,273,977  
บางสะพาน 2 425,000  11 2,169,053  13         2,594,053  
บางสะพานน้อย 14 829,290  17 1,184,785  31         2,014,075  

รวม 43 5,579,053  134 12,394,093  177       17,973,146  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  - รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนี้ 

 
 แผนฯ 

รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 3  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภาพรวม 168,594,408 46,894,559 121,699,849 27.82 77 

รายจ่ายประจำ 39,168,524 21,237,559 17,930,965 54.22 80 

รายจ่ายลงทุน 129,425,884 25,657,000 103,768,884 19.82 65 
            

งบกลาง 1,557,500 286,987 1,270,513 18.43   
โรงพยาบาลหัวหิน 

ภาพรวม 70,115,116 9,050,375 61,064,741 12.91 77 
รายจ่ายประจำ 11,267,016 8,235,975 3,031,041 73.1 80 
รายจ่ายลงทุน 58,848,100 814,400 58,033,700 1.38 65 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ภาพรวม 22,291,269 6,131,561 16,159,708 27.51 77 

รายจ่ายประจำ 12,321,869 6,131,561 6,190,308 49.76 80 
รายจ่ายลงทุน 9,969,400   9,969,400 -    65 

   
  - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  ค่าบริหารจัดการ 

  
 

   

หน่วยเบิก 
จัดสรรงบประมาณ 

เบิกจา่ย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย  ไตรมาส 

1-2  
ไตรมาส 3 รวม 

สสอ.หัวหิน  100,000 100,000 200,000 99,844 100,156 49.92 
 สสอ.ปราณบุรี  100,000 100,000 200,000 99,831 100,169 49.92 
 สสอ.สามร้อยยอด  80,000 80,000 160,000 87,243 72,758 54.53 
 สสอ.กุยบุรี  80,000 80,000 160,000 83,335 76,665 52.08 
 สสอ.เมือง  100,000 100,000 200,000 107,505 92,495 53.75 
 สสอ.ทับสะแก  80,000 80,000 160,000 96,695 63,305 60.43 
 สสอ.บางสะพาน  100,000 100,000 200,000 122,593 77,407 61.3 

 สสอ.บางสะพานน้อย  80,000 80,000 160,000 79,851 80,149 49.91 
 รวม  720,000 720,000 1,440,000 776,896 663,104 53.95 
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  - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  รายการจัดสรรงบดำเนินงานตาม 
  แผนงานโครงการ  
 

หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

สสอ.หัวหิน พชอ. 20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.ปราณบุรี พชอ. 20,000 10,000 10,000 50.00 
สสอ.สามร้อยยอด พชอ. 20,000 2,750 17,250 13.75 
สสอ.กุยบุรี พชอ. 20,000 - 20,000 - 
สสอ.เมือง พชอ. 20,000 - 20,000 - 
สสอ.ทับสะแก พชอ. 20,000 3,850 16,150 19.25 
สสอ.บางสะพาน พชอ. 20,000 7,140 12,860 35.70 
สสอ.บางสะพานน้อย พชอ. 20,000 - 20,000 - 
รพ.กุยบุรี พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  26,700 - 26,700 - 
สสอ.ทับสะแก พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  27,000 - 27,000 - 
รพ.บางสะพานน้อย พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  26,700 - 26,700 - 
 
นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์ให้ข้อเสนอว่าในการประชุมครั้งต่อไป อยาก 

ให้จังหวัดแจ้งข้อมูลให้ผู้บริหารในพ้ืนที่ทราบก่อนการประชุมสัก 1 สัปดาห์ โดยให้แจกแจงรายการ
ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าประชุม 

ประธาน  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที ่รพ. และ สสอ. ให้ส่งเอกสารแยกกัน ในส่วนของข้อมูลที่ 
  นำเสนอ มอบกลุ่มงานยุทธฯ ดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ เสนอ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มีนาคม 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 

Org 
CR QR Cash 

NWC NI 
Risk 

EBITDA HMBRD 
1.5 1 0.8 Scoring 

รพ.ประจวบฯ 1.49 1.39 1 95,192,569.09 14,474,729.18 1 26,484,500.23 5,413,311.85 
รพ.กุยบุรี 1.35 1.27 1.1 9,043,593.64 -1,167,319.12 2 4,869,821.43 2,483,760.94 
รพ.ทับสะแก 1.21 1.15 0.76 7,402,916.20 11,929,459.18 2 10,736,593.98 -8,169,098.11 
รพ.บางสะพาน 1.06 0.97 0.55 7,046,703.69 27,768,048.63 3 37,556,422.32 -54,130,782.34 
รพ.บางพานน้อย 1.82 1.68 1.59 26,929,594.63 15,296,498.48 0 16,167,570.07 19,399,818.62 
รพ.ปราณบุรี 1.61 1.5 1.25 25,428,993.06 21,934,356.93 0 24,349,989.97     10,240,963.99 
รพ.หัวหิน 1.14 0.94 0.54 35,770,198.79 132,218,610.46 3 179,715,178.24 -116,912,976.03 
รพ.สามร้อยยอด 4.33 4.18 3.78 99,312,767.51 28,588,396.81 0 30,810,387.86 82,950,720.91 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 ผลการดำเนินงานตาม PA/KPI กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1-2)
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข สรุปผลการดำเนินงานตาม PA และ KPI  

   กระทรวงสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 รายจังหวัดและภาพรวมเขตสุขภาพที ่5 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผลงานผ่านเกณฑ์ 25 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 40 ตัว คิดเป็นรอยละ 62.5  
  จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของเขต โดยมีผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน PP &P Excellence มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 8 ตัว จาก 15 ตัว  
  (ร้อยละ 53.3)  โดยมีตัวชี้วัดผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ในประเด็น (1) เด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
  ไม่ผ่านในส่วนของความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง และการติดตามกรณีพบสงสัยล่าช้า (2) เด็ก 
  0-5 ปี ไม่ผ่านในส่วนความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก (3) เด็ก 6-14 ปี สูงดี สม 
  ส่วน (4) ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งวัดผลงานโดยให้สมาชิกชมรม 
  ผู้สูงอายุตอบข้อมูลผ่าน application (5) ครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Service Excellence  มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 11 ตัว จาก 21 ตัว 
  (ร้อยละ 52.38)  )  โดยผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในยุทธศาสตร์นี้ มีดังนี้ (๑) Stroke ผู้ป่วยยัง 

ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์  (๒) RDU ยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย  
(๓) การใช้ Opioid บรรเทาอาการปวดฯ ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายยังไม่ได้ตามเกณฑ์   
(๔) อัตราผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired ยังเกินเกณฑ ์ 
(๕) ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ(จากผู้ป่วยสมองตาย) ยังน้อยกว่าเป้าหมาย  (๖) ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม 
เสี่ยงก่อความรุนแรงยังได้รับการดูแลไม่ครอบคลุม (๗) ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินยังได้รับบริการไม่ได้ตาม 
เกณฑ์ระยะเวลาที่เหมาะสม  

  - ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้าน People Excellence  มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 1 ตัว จาก ๑  ตัว  
(ร้อยละ 100) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน Governance Excellence มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 6 ตัวจาก ๗ ตัว 
(ร้อยละ 85.7) โดยผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ ์ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

ประธาน  ให้ทุกพ้ืนที่เร่งดำเนินการในงานที่เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะผลงานที่วัดความ 
ครอบคลุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 ว่า ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยยืนยัน 12 ราย เป็นเพศหญิง 5 ราย เพศชาย  
7 ราย สัญชาติไทย 6 ราย อังกฤษ 4 ราย จีน 1 ราย และเยอรมัน 1 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการ  
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลพบเชื้อ 8 ราย ไม่มีอาการแต่มีประวัติเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผล 
พบเชื้อ 4 ราย ทุกรายมีการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ครบถ้วน และพบว่าไม่มีการแพร่เชื้อ 
ต่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ที่จังหวัดภูเก็ต 3 ราย จังหวัดกระบี่ 1 ราย กทม. 3 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 การเตรียมพร้อมเปดิสถานประกอบกิจการ/กิจกรรมช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย   

นางสาวศิริพร  สัตถาพร  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  แจ้งทีป่ระชุมถึงแนวทางในการเตรียมพร้อม 
เปิดสถานประกอบกิจการ/กิจกรรม ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
เริ่มผ่อนคลาย  โดยในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เพ่ือผ่อนปรนมาตรการ 

  จำกัดการประกอบกิจการ/กิจกรรม มีดงันี้ 
  - สถานประกอบการไม่ต้องลงทะเบียนและดำเนินการออนไลน์ แต่ต้องดำเนินการตาม“ข้อปฏิบัติ 

พ้ืนฐานที่ทุกสถานประกอบการต้องปฏิบัต”ิ 
  - สถานประกอบการขนาดเล็ก อยู่ที่โล่งแจ้ง มีลักษณะเป็นหาบเร่ แผงลอย หรือขายอาหารบนทาง 

เท้า สถานที่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดอาหาร ถนนคนเดิน สามารถขาย 
อาหารได้ทุกประเภท 

  - แบบประเมินสถานประกอบการฯ เพ่ือสำรวจการปฏิบัติตามคำแนะนำมาตรการการป้องกันโรค  
  COVID-19 สามารถเข้าไปดูได้ตามลิ้งค ์https://stopcovid.anamai.moph.go.th  ใชส้ำหรับ   
  รา้นอาหาร ตลาด ร้านเสริมสวย  supermarket ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ สำนักงาน  
  ศาสนสถาน ร้านฟิตเนส/สปา  และบริษัท delivery รถสาธารณะ 
 

  - ข้อปฏิบัติสำหรับตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ที่เปิดให้บริการ 
    1. จะต้องจัดให้มีเส้นทางเข้าออกท่ีชัดเจน  
    2. จะต้องมีจุดล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือ มีอ่างล้างมือ ทุกคนเข้าไปด้วยมือที่สะอาด 
    3. ตั้งจุดคดักรอง เพ่ือคัดกรองสุขภาพพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้วยการวัดอุณหภูมิ  
    4. กำหนดจุดแสดงการเว้นระยะห่างขณะยืนรอซื้อของ อย่างน้อย 1-2 เมตร กำหนดระยะห่าง 
        ระหว่างแผงจำหน่ายอาหาร อย่างน้อย 1-2 เมตร 
    5. มีการทำความสะอาดแผงค้าหลังเลิกขายทุกวัน และพ้ืนที่ตลาด เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ 
       รว่มกัน ตัวพ้ืนกับแผงค้าต้องทำทุกวัน  
    6. พ่อค้า แม่ค้า ผู้รับบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือเพ่ิมเฟซชิลด์เข้าไปใน 

     สว่นของคนขายของสด พ่อค้า แม่ค้า สวมหมวกคลุมผม และงดใส่เครื่องประดับ สวมถุงมือ 
     ขณะหยิบจับอาหาร  ปิดคลุมอาหารลดการปนเปื้อน  

   7. พ้ืนที่สาธารณะ ห้องส้วมบริการ ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ มากกว่าวันละ 1 ครั้ง ให้ทำความ
       สะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมเช่นสายฉีด โถ 
       รองนั่ง กลอนประตู 

   8. จัดให้มีการจัดการคัดแยกขยะ และเก็บล้างทำความสะอาดพ้ืนที่ตลาดไม่ให้มีขยะตกค้างใน 
       ทุกวันเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะต้องสวมถุงมือ รองเท้า ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากหนามัย 
       และให้ใช้ที่คีบด้ามยาวในการหยิบจับขยะ   

 เอกสาร แนบ คู่มือสถานประกอบการ (รายประเภท)                         

   

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11, ฉบับท่ี 12) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
นำเสนอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (ฉ.11 และ ฉ.12)  

    ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 
 

อำเภอ 
จัดสรรงวดที่ 1 (บาท) จัดสรรงวดที่ 2 (บาท) รวมปี 2563 (บาท) 

รพ.สต. เบิกเดือน  
ต.ค. 62 - ม.ค. 63 

รพ. เบิกเดือน 
ต.ค. 62 

รพ.สต. รพ. รพ.สต. รพ. 

หัวหิน 

4,636,033 

1,580,934 

8,599,926 

1,580,934 13,235,959 2,345,605 

ปราณบุรี 726,400 - 3,161,868 

สามร้อยยอด 769,600 - 409,700 

กุยบรุ ี 409,700 - 608,800 

เมืองฯ 1,172,802 1,172,803 1,100,260 

ทับสะแก 608,800 - 349,100 

บางสะพาน 1,110,260 - 726,400 
บางสะพานน้อย 349,100 - 769,600 

รวมเงิน 4,636,033 6,717,596 8,599,926 2,753,737 13,235,959 9,471,333 

 รพ.สต. ได้รับจัดสรร งวดที่ 1 จำนวน 4,636,033 บาท งวดที่ 2 จำนวน 8,599,926 บาท  
 รวมทั้งปี จำนวน 13,235,929 บาท ประมาณการยอดใช้จ่ายทั้งปี จำนวน 13,908,000 บาท   
 ดังนั้น จึงมีส่วนต่างที่ต้องขอรับสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 672,041 บาท ซึ่งทีป่ฏิบัติกันมา 
 โรงพยาบาลแม่ข่ายจะเป็นผู้สนับสนุนในส่วนนี้ 

ประธาน  ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ฉ.11 และ ฉ.12 ให้ถึงเดือน 
 เมษายน พ.ศ. 2563 ส่วนเงินสนับสนุนที่ขอเพ่ิม ถ้าไม่พอจริงๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 

6.1 รายงานสถานการณ์โรคเรื้อน 
นางจันทิรา  โกมล  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จากรายงานสอบสวนโรค พบผู้ป่วยโรคเรื้อนระยะ 3 
   จากโรงพยาบาลกุยบุรี เป็นผู้ป่วยหญิง ชาวเมียนมาร ์พูดไทยไม่ได ้เป็นคนไข้บัตรประกันสังคม 

   โรงพยาบาลประจวบฯ โรงพยาบาลกุยบุรีส่งต่อมาท่ีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือคลอดบุตร 
เมื่อวันที่ 21 เมย. 2563 ได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ แต่ไม่พบ แต่ต้องเฝ้าระวัง จากการ 
สอบสวนโรค ทางโรงพยาบาลประจวบฯ ได้แยกแม่กับลูกให้อยู่คนละห้อง แม่รักษาตามระบบ  
ได้รับยาชุดแรกจาก สคร.5 วันที่ 23 เมย.2563 กินยาครั้งแรก ลดเชื้อได้ 99 เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  6.2 ความก้าวหน้าการบรรจุข้าราชการใหม่ 

นายสมวงศ์   ประพันธ์วงศ์  สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย สอบถามความก้าวหน้าการบรรจุข้าราชการใหม่ 

นางเบ็ญจวรรณ  ยอดเชื้อ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้ข้อมูลว่า ให้รอแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างหารือแนวทางกับสำนักงาน กพ. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  6.3 การเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัย 
นางปิยาพร  อ่ิมทั่ว หัวหน้างานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุมว่า การเบิก 

เงินค่าเสี่ยงภัย พื้นที่ได้เริ่มทยอยส่งเอกสารมาเบิกเงินแล้ว ขอให้พ้ืนที่ตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง  
สสจ. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  

 
7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 

        บริการฯ  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอรายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ สำหรับ 
  แพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน เมษายน 2563 มีผล 

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

1 พันตรีหญิงนันทกา เดชาทัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
2 นางสาวมนัสวร อินทรพินทุวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
3 นางสาวพิชญา วัฒนศักดิ์ภูบาล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
4 นางสาวจารุวรรณ  สตางค์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
5 นายตรีภพ แซ่โง้ว นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
6 นางธนัชพร เลิศสกุลพาณิช ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
7 นางสาวพรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
8 นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมวัฒนกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
9 นางสาวพิมพ์อนงค์ ทองสัมฤทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

10 นางสาวพฤกษา เทพเจริญนิรันดร์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
11 นายภัคพล เกรียงไกรชัย ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
12 นางสาวบุษราคัม กนกวรพรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
13 นางสาวปัทมวรรณ จิระราชวโร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปราณบุรี 
14 นายสุภชาติ ชยวัฒโฑ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี 
15 นางสาวสุภาวด ี พุทธาภิบาล ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
16 นางสาวกนกณัฐ วัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
17 นางสาวเขมณภัทร ธนัฐชญาน ี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
18 นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกลุ ผู้อำนวยการ รพ.ปข. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

19 นายชวลิต รุ่งนฤทัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

20 นางสาวณัฐยาภรณ์ ลิ้มสมัย ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

21 นางสาวสลิล ปัญจรัตนากร ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

22 นายนราทร ประชาศรัทธา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

23 นางสาวรติรัตน์ ตั้งสุวรรณ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

24 นางสาวมณิชญา ทานา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์

25 นางสาวศันศนีย์ นีละวัฒนาศุข ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร โรงพยาบาลบางสะพาน 
26 นางสาวมินตรา จันทราพิรัตน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
27 นางสาวนวพร กีรติไพศาลสกลุ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
28 นายพรเทพ วัฒนธีรางกูร เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
29 นางสาวภัคจิรา ทองเพ็ชร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

 

รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทีป่ฏิบัติงานในหน่วย 
บริการฯ ประจำเดือน เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
๑ นางสาวกิ่งกาญจ์ พฤกษาพันธ์รัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
๒ นายพชรพงศ์ พงศะบุตร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
๓ นายวริศ โรจนศิริพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
4 นายชัยทัต บัวสวัสดิ ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

5 นายวศิน บุณยะรัตน์สุวิมล เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ปข. 

6 นางสาวจุฑาทิพย์ พูลสุข เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ปข. 

7 นางสาวณัฐวดี นววิธากาญจน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ปข. 

8 นางสาวณัฐวดี เสียงใส เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ปข. 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 

ปิดประชุม เวลา 15.55 น.                    
                                           
                        (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                     (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


